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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JI-PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2022, às  9:00 horas, por vídeo conferência, reuniram-se o
Prof. Marco Polo como Chefe do Departamento de Física e os membros do conselho: Antônio Francisco,
Janileide Vieira, João Batista, Queila Ferreira, Walter Trennepohl, Quesle da Silva, Robinson Viana, Carlos
Mergulhão e Ricardo Costa para compor a reunião ordinária do Conselho do Departamento de Física de Ji-
Paraná desse mês de novembro. Essa reunião foi presidida pelo chefe de departamento.  Informes.  A
professora Queila  teve um informe: que seus dois projetos PIBEC foram pré-aprovados e encaminhados
para a comissão de avaliação da PROGRAD. O professor Marco Polo teve dois informes. Primeiro: que os
projetos de pesquisa e extensão sejam enviados ao departamento com antecedência suficiente para
indicação de um relator e escrita do parecer.  Segundo: que os coordenadores de projetos que
precisam finalizar os relatórios e passar em reunião do conselho do departamento entre final de dezembro e
janeiro que se organizem para  adiantar ou adiar em relação a essas datas, uma vez que é difícil reunir
quorum suficiente para reuniões do conselho nesse período.  O professor Quesle teve um informe: que, até
o momento, para a XIV semana da física foram recebidos 20 resumos para apresentação de pôster e tem
um total de 72 inscritos incluindo a presença de participantes vindos de Porto Velho e de Mirante da Serra.
Sem mais informes o professor Marco Polo  abre a possibilidade para inserção de item de pauta. O
professor Marco Polo pediu duas inclusão de  item de pauta: 1)  aprovação das instruções normativas
(Processo 23118.013769/2022-90) e formação de banca de TCC da discente Susana Fischer orientada pela
professora Vanessa. Ambas solicitações foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, passou-se para a
discussão dos itens de pauta do edital 1139219. 1º item de pauta: Processos: 999119639.000152/2019-
39  e 23118.013462/2021-16: Equivalência de disciplinas. Posto em discussão, o professor Marco
Polo  argumentou que está faltando algumas disciplinas na grade antiga de equivalência de
disciplinas 0837627. Assim, propõe a aprovação da grade de equivalência de disciplinas 0826721. Posto
em votação, o conselho aprovou por unanimidade nova grade.  2º item de
pauta:  Processo:  23118.011480/2022-36 e 23118.014787/2022-99: Aproveitamento de disciplinas
(Marconi). Posto em discussão, ficou estabelecido que na presente reunião fosse deliberado sobre a
aprovação de equivalência entre a disciplina Física experimental V (DCE00313) com a disciplina de
Laboratório de Física Moderna (DCE00469) proposta pelo NDE (documento  1148582 do processo
23118.014787/2022-99), e, que fosse retirado de pauta o processo 23118.011480/2022-36 sobre o
aproveitamento de disciplinas do discente Marconi. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade a
equivalência entre física Física experimental V (DCE00313) com a disciplina de Laboratório de Física
Moderna (DCE00469) proposta do NDE e a transferência do pedido de equivalência do discente Marconi
para a próxima reunião ordinária do CONDEP.  3º item de pauta: Processo 23118.013025/2022-75:
Aproveitamento de disciplinas (Matheus). Diante do informe da SERCA sobre a impossibilidade de
realizar os lançamentos, conforme consta no documento 1139496, o conselho aprovou por unanimidade
apenas o aproveitamento que consta na linha 3 da tabela do documento citado anteriormente, ou seja,
aproveitar as disciplinas de Matemática Básica DCE00091 e Introdução a Física DCE00090 para
Matemática Básica DCE00220.  4º item de pauta: Processo  23118.009591/2022-82: Revogação das
Resoluções Internas 001, 002, 003 e 004 e outras medidas. O conselho aprovou por unanimidade a
revogação das Resoluções e convalidação dos atos praticados.  5º item de pauta:
Processo  23118.002975/2022-74:  Contratação de professores substitutos. Posto em discussão, foi
aprovado por unanimidade a contratação de dois professores substitutos para o departamento com carga
horária de 20 horas semanais.  6º item de pauta: Processo: 23118.014787/2022-99: Contratação de
professores de matemática. Foi aprovado por unanimidade a proposta do NDE (em ata 1148582) para a
contração de dois professores com formação em matemática para ministrar as disciplinas de matemática
dos cursos oferecidos pelo DAF. O embasamento do pedido junto a PROGRAD será realizado pelo
professor Marco Polo. 7º item de pauta (incluso):  Processo 23118.013769/2022-90: aprovação da

http://meet.google.com/hrd-zrqx-icn


26/12/2022 16:25 SEI/UNIR - 1151332 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1283166&infra_sistema=100000100&… 2/2

instruções normativas. Foi aprovado por unanimidade as Instruções Normativas 1141614, 1141616,
1141618 e 1141620 com base nas Resoluções Internas 1127531, 1127532, 1127533 e 1127536. 8º item de
pauta (incluso): Formação de banca de TCC   da discente Susana Fischer com título: Ensino de
termodinâmica através de simulações. Foi aprovado por unanimidade a seguinte formação de banca:
Vanessa (presidente), Quesle e João Batista (membros titulares), Ricardo (primeiro suplente) Janileide
(segundo suplente). Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual,
para constar, eu, Janileide Vieira Gomes, secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai
por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JANILEIDE VIEIRA GOMES, Docente, em 01/11/2022,
às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO, Docente,
em 01/11/2022, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO BATISTA DINIZ, Docente, em 01/11/2022, às
20:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FRANCISCO CARDOZO, Docente, em
02/11/2022, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCO POLO MORENO DE SOUZA, Chefe de
Departamento, em 03/11/2022, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por QUESLE DA SILVA MARTINS, Docente, em 09/11/2022,
às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por QUEILA DA SILVA FERREIRA, Docente, em
09/11/2022, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1151332 e o código CRC C5E09B90.
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